
Rivaroksaban İçeren İlaçlar 
Hakkında Ne Bilmeliyim? 

♦  Rivaroksaban içeren ilaçlar kanı 
sulandırarak tehlikeli kan pıhtısı 
oluşumunu önler.

♦  Rivaroksaban içeren ilaçlar tam olarak 
doktorunuz tarafından reçete edilen 
şekilde alınmalıdır. Kan pıhtılarına 
karşı en uygun korumanın sağlanması 
için kesinlikle doz atlamamanız 
gerekir.

♦  Kan pıhtısı riski artabileceği için 
Rivaroksaban içeren ilaç kullanımını 
doktorunuzla konuşmadan 
sonlandırmamalısınız.

♦  Rivaroksaban içeren ilaçlar’ın kullanımına 
başlamadan önce halihazırda aldığınız, 
yakın zamanda aldığınız veya almayı 
planladığınız diğer tüm ilaçları sağlık 
uzmanınıza bildiriniz.

♦  Tüm cerrahi veya invaziv prosedürlerden
önce Rivaroksaban içeren ilaç 
kullandığınızı sağlık uzmanınıza söyleyiniz.

Sağlık Uzmanıma 
Ne Zaman Danışmalıyım?
Rivaroksaban içeren ilaçlar gibi kan 
sulandırıcıları kullandığınızda olası yan 
etkilerinden haberdar olmanız önemlidir. 
Kanama en sık görülen yan etkidir. 
Kanama riski altında olduğunuzu biliyorsanız, 

doktorunuzla konuşmadan Rivaroksaban 
içeren ilaç kullanmaya başlamayınız.
Aşağıdakiler gibi kanama bulguları ve 
belirtilerini fark ederseniz derhal sağlık 
uzmanınıza bildiriniz:

♦  Ağrı

♦  Şişme veya rahatsızlık

♦  Baş ağrısı, baş dönmesi veya güçsüzlük

♦  Olağandışı morarma, burun kanaması, 
diş eti kanaması, kanamanın durmasının 
uzun sürdüğü kesikler

♦  Normalden daha yoğun âdet kanaması 
veya vajinal kanama
 ♦  İdrarınızda pembe veya kahverengi 
olabilecek kan, kırmızı veya siyah dışkı

♦  Kanlı öksürük veya kan ya da kahve telvesine 
benzer materyal kusma 

Rivaroksaban içeren ilaçlar’ı 
nasıl almalıyım?

♦ En uygun korumanın sağlanması için 
Rivaroksaban içeren ilaçlar

 -   2,5 mg tok veya aç karnına alınabilir.

 -   10 mg tok veya aç karnına alınabilir.

 -   15 mg tok karnına alınmalıdır.

 -   20 mg tok karnına alınmalıdır.

Hasta Uyarı Kartı

♦  Bu kartı her zaman yanınızda taşıyınız.

♦  Her doktor veya diş hekimi ziyaretinde 
tedaviden önce bu kartı gösteriniz.
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      Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak 
belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış 
olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile 
konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan 
“İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan 
etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne 
bildiriniz.

Rivaroksaban içeren ilaçlar ile
antikoagülasyon tedavisi alıyorum.

Acil bir durumda, lütfen 
aşağıdaki kişiyi bilgilendiriniz:

Ayrıca lütfen aşağıdaki 
kişiyi de bilgilendiriniz:

Sağlık uzmanlarına 
yönelik bilgiler

Doktorun adı:Adı: Diğer İlaçlar/Hastalıklar:

Adres:

Doğum tarihi: Kilo:

Adı:

Doktorun kaşesi: Hasta ile ilişkisi:

Doktorun telefon numarası: Telefon numarası:

♦  INR değerleri Rivaroksaban içeren 
ilaçlar’ın antikoagülan aktivitesinin 
ölçümü için güvenilir bir yöntem 
değildir ve kullanılmamalıdır.
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